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 1معلمان زبان انگلیسی ایرانی ةانگیزر ثر بؤم انگیزه ورود به حرفه و عواملبررسی 
 

 *3، محمد احمدنژاد2سامان عبادی، 1نورالدین یوسفی

 

ت علمی دانشگاه أعضو هی ستادیار آموزش زبان انگلیسیا. 2؛ ت علمی دانشگاه رازیأعضو هی -ستادیار آموزش زبان انگلیسیا. 1

 دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشگاه رازی دانشجوی. 3؛ رازی
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 چکیده 

 

های تحقیق کیفی، پژوهش اخیر به بررسی گرفتن از روش، و با بهره«انگیزه معلم»منظور واکاوی  به

دست  های بهیافتهپردازد. ر بر انگیزة معلمان زبان انگلیسی ایرانی می، و عوامل مؤثانگیزة ورود به حرفه

-نشان میهای کیفی های نیمه ساختمند و پرسشنامهمصاحبه های کیفی حاصل ازتحلیل دادهآمده از 

 دهد که دالیل بیرونی شامل: فقر اقتصادی خانواده، ترس از بیکاری، انتخاب از سر ناچاری، اجبار

ترین دالیل  ترتیب، مهم و تعطیالت زیاد، به فیت از خدمت سربازی، مناسب بودن برای بانوانخانواده، معا

ترین دالیل درونی، باشد. عالقه به تدریس و عالقه به زبان انگلیسی مهمپیوستن معلمان به این حرفه می

باالی تمایل به و خدمت به جامعه تنها دلیل نوع دوستانه برای انتخاب حرفه گزارش شده است. میزان 

درصد( در  85/42درصد(، و بازنشستگی زود هنگام ) 85درصد(، ترک حرفه ) 11/47تغییر شغل )

های پژوهش، حقوق و مزایا،  همچنین، براساس یافته معلمان، حاکی از نارضایتی شغلی معلمان است.

 آموزان، خود نشکاری، دا محیط و های اداری/ آموزشی، شرایطاحترام و جایگاه اجتماعی، سیاست

 همکاران، زبان و آموزشی، بازخورد مدیران، والدین، امکانات و ای، منابعحرفه توسعة و کارآمدی

ترین آموزان از مهم دانش و جامعه به گذاری، و کمکسیاست در معلم معلم، نقش انگلیسی، استقالل

دوستانه(  مایه نوعرونی و یک درونمایه د مایه بیرونی، پنج درونعوامل مؤثر بر انگیزه )شامل شش درون

کارگیری و ایجاد انگیزه در معلمان زبان انگلیسی ارائه  در معلمان است. در پایان راهبردهایی برای به

تربیت معلم و  ةگذاران در حوز شده است. نتایج این تحقیق دربردارنده موارد ارزشمندی برای سیاست

 آموزش و پرورش در سطوح مختلف می باشد. 
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 و بیان مسأله مقدمه

تحت حمایت  آموزش دیده و با انگیزه هستند کهنیازمند معلمانی و سزاوار آموزان دانش ةهم

مدیریت صحیح، از کارشان لذت برده و توانایی شناسایی و یاری کارآمد و های آموزشی سیستم

با افزایش مزایای  . معلمان خوب(2117)یونسکو،  آموزان ضعیف را داشته باشندکردن دانش

آموزش ضعیف و آموزش کارآمد را از  ةشکاف و فاصل آموز،شیادگیری در هر کالس و برای هر دان

)یونسکو،  "خوبی کیفیت معلمانش استهکیفیت یک نظام آموزشی تنها ب" ،. در واقعدارندمیان برمی

ها در  عبارت دیگر، معلمان ستون اصلی سیـستم آموزشی محسوب شده، توانایی آن به .(233: 2117

به  انگیزه پیوستنبستگـی به میزان انگیزه خود آنها دارد. بنابراین،  ایجاد انگیزه در دانش آموزان،

دقت گردد، بایــد به این حرفه و عواملـی که باعث ایــجاد انگیزه و یا بی انگیـزه شـدن معلمـان می

 (.2111و همکاران،  1مـورد تـوجه قرار گـیـرد )برناوس بـررسـی شود و نیـازهـای آنان

ترین کننده گذارترین و تعیینهمیت در روانشناسی، یکی از تأثیر وان مفهومی پر اعن به« انگیزه»  

خواهند انجام دهند و میزان تمایل به ادامه و باشد که نوع فعالیتی را که افراد میعوامل موفقیت می

(. 2114، 2نماید )چنگ و درنیههمچنین میزان تالش افراد برای دستیابی به آن را نیز تعیین می

را آموزش  ةای اخیر توجـه محققان حوزه، مفهـومی اسـت که در سال«انگیزه معلم»هـمـچنـیـن، 

به خود جلب کرده است و تعدادی از تحقیقات اخیر در حوزه انگیزه معلمان به بررسی دالیل 

علمان انگیزه متأثیر ساز در معلمان، بخش و یا منفعل پیوستن معلمان به این حرفه، فاکتورهای انگیزه

تواند باعث افزایش انگـیزه معلمان، در شرایط کاری  آموزان، و اقداماتی کـه می بر انگیزه دانش

خواست، "در این پژوهش منظور از انگیزه  .(2113، 3تیاراچیهیمتفاوت گردد؛ پرداخته است )

، (. منظور از تدریس خوب8: 2112، 7است )مایکلوا "اشتیاق، و میل به شرکت در تدریس خوب

ای و تالش برای کمک به یادگیری دانش آموزان، در حد دانش و توان معلم، پایبندی به رفتار حرفه

 .(2111، 8)گاجاردوممکن است  ةبه بهترین شیو

که بسیاری از معلمان دالیل ارزشمندی برای ورود به این حرفه دارند، در برخی از  حالیدر    

کافی  ةدیگر، معلمان به انداز و در بسیاری ،شوداشته میعنوان انتخاب دوم پند کشورها، معلمی به

ی که هایپژوهش(. بنابراین، 2117های الزم برخوردار نیستند )یونسکو، اند و از مهارتآموزش ندیده

در حال  ،پردازندمعلمی در جوامع مختلف می ةگذار در انتخاب حرفرثیأهای تبه بررسی علل و جاذبه

به یکی از  بسیار اهمیت یافته و لهأاین مس ی جهاندر بسیاری از کشورها اقع،و. در افزایش است
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برای  افراد جوان در ایجاد انگیزهگذاران آموزشی تبدیل گشته است، چراکه سیاستی اصلی هادغدغه

روز به روز در حال دشوارتر  ،معلمی و نگهداری نیروهای آموزش دیده در این حرفه ةحرف ورود به

 (.2114، 3؛ وات و ریچاردسون2111و همکاران،  2موران؛ 2112، 1تیلورشدن است )

 ةهای بسیاری دربارپژوهشهای متفاوت، های مختلف کمی و کیفی، و در بافتاراستفاده از روشبا     

بندی این ، که بسیاری از آنان براساس تقسیمانگیزه پیوستن معلمان به این حرفه انجام گرفته است

، 4)توپکایا و آزتوسن شکل گرفته است ،2و بیرونی 8، نوع دوستانه7گروه: درونی ها به سهانگیزه

و  11(، و کالسن2111) 1(، باستیک1118) 5یانگ :پژوهشگران متعددی مانندهای یافته .(2112

های که در آنها انگیزه، در مقایسه با کشورهای توسعه یافتهکه  دهدنشان می (2111) همکاران

 ،در کشورهای در حال توسعهاند، های اصلی شغلی گزارش شدهتانه به عنوان انگیزهدرونی و نوع دوس

 بر این باور است که (1118) یانگ کید دارند.أبیرونی ت معلمی بر عوامل ةبه حرفورود  هایانگیزه

ن بلندمدت معلمان را تضعیف نماید. ایتواند تعهدات ، میحرفهاین ورود به برای های بیرونی انگیزه

پس از  ،دالیل پیوستن و همچنین عوامل ایجاد انگیزه و یا از بین رفتن آن ةدر حالی است که مطالع

انگیزه تأثیر صورت خاص، و  صورت کلی، و معلمان زبان انگلیسی به به ،پیوستن معلمان به این حرفه

و ناشناخته باقی  ،دهنادیده گرفته ش کشور ایران عمدتاًدرمعلمان بر انگیزه فراگیران و موفقیت آنان 

 مانده است. 

 

 پیشینه پژوهش

در بافتارهای ، «انگیزه معلم»عنوان مرحله نخست در پژوهش  به ،معلمانورود به حرفه در  ةانگیز

 ةی دالیل پیوستن گروپس از بررس (1111) 11هایز متفاوتی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.

مانند: ایجاد تغییر ، دریافت که دالیل نوع دوستانه علمیم ةن آمریکایی به حرفاز دانشجو معلما

)به نقل از  باشدمیبرای ورود به این حرفه ترین دالیل آنان مهم از مثبت در زندگی کودکان،

دالیل اصلی پیوستن معلمان کانادایی به حرفه  ،(1112) 12ورتیگوب. همچنین، اس(2111باستیک، 
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 آموزانبودن برای دانشالگو تمایل به و  آموزان و جامعهانشایجاد تغییر در د نیاز به معلمی را

معلمان  در از طرف دیگر، در یک پژوهش تطبیقی .(2111)به نقل از باستیک،  گزارش کرده است

کید بیشتری أت کنندگان شرکت ،انجام شد (1111)و همکاران  1کیریاکو که توسط نروژی و انگلیسی

تر از سایر عوامل ارزیابی را مهم کار با کودکان و دن از تدریسلذت بربر دالیل درونی داشتند و 

 نمودند.

 ةحرفگذار در انتخاب تأثیرعوامل » ةبا استفاده از پرسشنام ،(2114وات و ریچاردسون )    

ارزش ، توانایی تدریسدریافتند که پژوهشی را در میان معلمان استرالیایی انجام دادند و ، 2«معلمی

 ةانتخاب حرف های شرکت کنندگان درترین انگیزهمهم ،میل به کمک به جامعه، و تدریسامر ذاتی 

در ژاپن، کامبوج، و  معلمان زبان انگلیسی ةورود به حرف ةانگیز (2111) 3. ایگاواه استمعلمی بود

عالقه به زبان  ،در ژاپن که ایاالت متحده را مورد بررسی قرار داد. نتیجه این پژوهش نشان میدهد

های اصلی ورود به این انگیزه از دالیل و هالیسی و همچنین مناسب بودن این حرفه برای خانمانگ

های اصلی معلمان در کامبوج بیشتر درونی بوده و عالقه به تدریس، باشد. دالیل و انگیزهحرفه می

حرفه این ه ب برای پیوستن یل به کمک به جامعه از دالیل اصلی معلمانامتعالقه به زبان انگلیسی و 

عالقه به کشورها، سفر و زندگی در سایر ، معلمان آمریکایی دالیلی همچون باشد. از سوی دیگرمی

به این حرفه  ورود خود برای هایانگیزهرا  استعداد معلمیو  پول،، ها و ملل دیگر، وقت آزادفرهنگ

امبوجی را ناشی از انگلیسی ( تفاوت معلمان آمریکایی از معلمان ژاپنی و ک2111ایگاوا ) .دانندمی

 داند.  زبان بودن آنان می

تواند ناشی از تنوع بافتارهای فرهنگی، معلمی می ةدالیل متفاوت معلمان برای انتخاب حرف    

و موضوعات مختلف  هاحوزهدر تدریس و همچنین  ،محل زندگی معلمان اجتماعی و اقتصادی

 ةدالیل ورود به حرف(، در مقایسه 2111باور باستیک )به  .(1111کیریاکو و همکاران، )باشد  درسی

فاوتی های انگیزشی متمعلمان در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه، شاهد مدل

، معتقدند که دالیل عددی، در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعهپژوهشگران مت. ستیمه

دوستانه  ، درونی، و نوعاصلی: بیرونی رون مایهد ند تحت یک یا چندتوامعلمی می ةپیوستن به حرف

و در  ،دوستانه در کشورهای توسعه یافته بیشتر درونی و نوع ،، که به باور این پژوهشگراندقرار گیر

کیم ؛ 2112توپکایا و آزتوسن،  ؛1142، 7اوالشیندا) باشدکشورهای در حال توسعه بیشتر بیرونی می

معلمان به این که  ، به هر دلیلیبه هر حال .(1118یانگ، ؛ 2111، موران و همکاران ؛2118، 8و کیم

بر انگیزه و میزان پیشرفت  انگیزه آنانتأثیر در جامعه و اند، با توجه به نقش مهم آنان حرفه پیوسته
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عوامل انگیزه بخش و همچنین عواملی که باعث از بین رفتن انگیزه در معلمان در حال آموزان، دانش

رفع تا با شناخت بیشتر بتوان به  باید مورد توجه و بررسی دقیق قرار گیرد شد،بامی خدمت

      .یاری رساند معلمانمشکالت، حفظ، و ایجاد انگیزه در 

ند، و انگـلستان ( پژوهشی را شامل دو هزار معلم، در استرالیا، نیوزیل2111) 1دینهام و اسکات    

 ةیق، بی انگیزگی معلمان به سبب عوامل خارج از حرفهای این تحقاساس یافتهانجام دادند. بر

ریشه در عوامل درونی حرفـه و نقش معلمان دارد. تحقـیـقـات  ناآنکه انگیزه  معلمی است، درحالی

: ادیسون و 2111و همکاران،  2دهـند )اسپیرقرار می تأییدها را مورد متـعدد دیگری نیز این یافتـه

اساس این تحقیق، عوامل اصلی انگیزه بخش درونی در معلمان شامل ر(. همچنین، ب2115، 3براندرت

فتارهایشان، ارتباط مثبت با آموزان در اصالح نگرش و ر موفقیت دانش آموزان، کمک به دانش

ای، و احساس داشتن نقشی مثبت در های حرفهآموزان و دیگران، رشد فردی، تسلط بر مهارت دانش

ت و سرعت تغییرات آموزشی، ةساز اصلی، شامل: ما، عوامل منفعلباشد. در ضمنمحیط آموزشی می

حجم کاری معلمان، نظر تحقیرآمیز جامعه نسبت به معلمان، بازنمایی تصویری منفی از معلمان در 

 .باشدهای حمایتی برای معلمان میها، و کمبود سرویسرسانه

ن ابتدایی در انگلستان ر انگیزه معلماگذار دتأثیرعوامل  ةبه مطالع (2115) ادیسون و براندرت    

مربوط به عوامل درونی مانند: بازخورد  ین پژوهش انگیزه معلم عمدتاًهای اپرداختند. براساس یافته

تکالیف مفرح، و داشتن  کاملمثبت از سوی کودکان، پیشرفت آنان، احساس موفقیت از انجام 

بودن ساعات  طوالنید ضعیف از سوی کودکان، گر و حامی است. در عین حال، بازخورهمکارانی یاری

 کار، و حجم کاری از عوامل اصلی انفعال و از بین رفتن انگیزه در معلمان گزارش شده است

دیگری که در ویلز و انگلیس انجام گرفت  ةهای مطالعبراساس یافته (.2115ادیسون و براندرت، )

ترین انگیزه و پاداش درونی برای معلمان، مهمدریافتند که  (، پژوهشگران2111)اسپیر و همکاران، 

کار کردن با کودکان، ایجاد ارتباط صمیمی با دانش آموزان، چالش فکری امر تدریس، خودگردانی و 

ین، حجم کاری یساز در معلمان شامل: دستمزد پاباشد. همچنین، عوامل اصلی منفعلاستقالل می

 باشد. زیاد، و طرز نگرش جامعه نسبت به معلمان می

های اجتماعی متفاوت از انگیزه درونی برخوردار در شرایط و بافت اگرچه بسیاری از معلمان    

یزه معلمان را تحلیل برده ای سیستماتیک، انگگونه یکن، علل و عوامل مضر متعددی بهباشند، ول می

الباً مربوط به پنج عامل غ (، بی انگیزگی معلم2111به باور درنیه ) .(2111د )درنیه، براز بین میو 

 ،، تکراری بودن مطالبکارآمدی ناکافیخودز استقالل معلم، زای حرفه، ممانعت ا ت استرسةاصلی: ما

                                                           
1. Dinham & Scott 

2. Spear 

3. Addison & Brundrett 
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را  1«استرس معلم»( 2111در این میان، کیریاکو )(. 128)ص.  باشدمی و ساختارکاری نامناسب

اوانس  داند. افسردگی می خشم، دلهره، تنش، سرخوردگی، و احساسات ناخوشایندی مانند ةجربت

ز این درصد ا 25 مورد بررسی قرار داد و دریافت کهمعلم را  1511( در یک کار تحقیقی، 1111)

کنند. همچنین، او ف میآور مصردرصد از آنان داروهای خواب 22و  افسردگیمعلمان داروهای ضد

اند )به بردهرنج میری جدی درصد از این معلمان در سال قبل از تحقیق از یک بیما 23 دریافت که

هایی که در بافتارهای مختلف انجام گرفته است، براساس پژوهش(. 2111نقل از اسپیر و همکاران، 

معلمی یکی از مشاغل  ة( معتقد است که در بسیاری از کشورهای جهان، حرف2111کریاکو )

(، 2111) 2کریاکو و شین درصد از معلمان تایوانی حاضر در پژوهش 22برای مثال، پراسترس است. 

فشار  علم عمدتاً ناشی از عواملی ماننداسترس م ارزیابی کردند. 3«زا نهایت استرسبی»معلمی را 

های فراوان در کار با کودکان و ی و کاغذ بازی، کمبود امکانات الزم، دستمزد پایین، فراز و نشیبرااد

کالس، کنار آمدن با تغییرات مداوم، قضاوت  انگیزه، حفظ نظم آموزان بی نوجوانان، تدریس به دانش

 (.2111؛ کریاکو، 2111است )درنیه، معلمان توسط دیگران، و تضاد و ابهام در نقش شدن 

ترین استرس مهم در کشورهای مختلف نشان میدهد که همچنین، تعدادی از مطالعات انجام شده

میزان باالی (. 2114، 7از دیویدسونباشد )به نقل های زودهنگام در معلمان میعامل بازنشستگی

(، بلکه منجر به میزان 2111کند )درنیه،  را تضعیف می معلم نه تنها انگیزه درونی معلماسترس 

     (.2113، 8یگل و براوننگردد )باالی فرسودگی شغلی معلم می

 2«علماستقالل م»محدودیت  انمعلمانگیزگی  بی اصلی دومین عامل (،2111براساس درنیه )    

و همکاران از  4تعریفی است که دسی "کردن تجربهخود  عنوان منشاء رفتار را به خود" است.

، کشوری های استانداردمعلمی، آزمون ةبه هر حال در حرف. (21 :1114کنند )ارائه می« استقالل»

 (.2111درنیه، شود )شدن استقالل معلمان میهای مدیران باعث محدوددرسی ملی و خواسته ةبرنام

ل تواند استقالمعلم در کانادا، سه نوع فشار را که می 287( پس از بررسی 2112)و همکاران  5پلتیر

ول رفتارهای ؤمسمعلمان ( 1 ها عبارتند ازاین باور .معلم را محدود کند گزارش کردند

های یتهای تدریس همکاران و یا فعالمعلمان بایستی خود را با روش (2آموزانشان هستند؛  دانش

دارند و مجبور به ارائه و  برنامه درسی در تعیین ( معلمان آزادی کم و محدودی3مدرسه وفق دهند؛ 

همچنین، براساس  پوشش کامل برنامه درسی تعیین شده از سوی مدیریت مدرسه هستند.

                                                           
1. Teacher Stress  

2. Chien  

3. Extremely Stressful  

4. Davidson 

5. Nagel & Brown 

6. Teacher Autonomy  

7. Deci 

8. Pelletier  
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 که استقالل معلم محدود گردد، معلمان بیشتر سعی در کنترل های این پژوهشگران، هنگامی یافته

بر این باوردند که  (2114)و همکاران  1راثاین در حالی است که آموزان خواهند داشت.  دانش

 گردد.آموزان در کالس می باعث ترویج و گسترش استقالل دانش 2انگیزه استقاللی

یکی دیگر از عوامل اصلی از بین رفتن انگیزه در بسیاری از معلمان در  ناکافی 3خودکارآمدی    

باور " خودکارآمدی را به معنای (114: 1113) 7باندورا(. 124: 2111است )درنیه،  سراسر جهان

های مختلف گذاری بر محیطتأثیر در ایجاد انگیزه و ارتقای آموزش، و معلمان به توانایی خود

تربیت »رویکرد سنتی به امر  کند.تعریف می "شانآموزان دانشپیشرفت علمی  و سطح آموزشی

کید بیشتری بر آموزش أرآمدی در معلمان است. روش سنتی تالیل کمبود خودکایکی از د 8«معلم

مدیریت  ةهای عملی تدریس، که الزمبه مهارت هیتوج موضوعات درسی دارد و این به بهای کم

های آموزشی همراه با دانش در نتیجه، تردید در مهارت (.2111شود )درنیه، کالس هستند، تمام می

، درنیهتواند عامل خودکارآمدی پائین معلمان در بافتارهای بسیاری گردد )موضوعی ناکافی می

های همانند خودکارآمدی پائین، یکی دیگر از عوامل بی انگیزه شدن معلمان نبود چالش (.2111

 ةفکری )ذهنی( در امر تدریس است. تعدادی از معلمان از تدریس یک موضوع درسی در یک پای

این باعث دلسرد شدن معلمان از کاری (. 2111برند )درنیه، دی، رنج میبرای سالیان متما ،مشخص

؛ به نقل از 1152هایش از روز اول تا روز آخر یکسان و تکراری است )جانسون، ولیتؤاست که مس

 (.2113تیاراچی، هی

گیزه ـعه، غالباً معلمان را بی انـورهای در حال توسـویژه در کش این ساختار شغلی نامناسب، به    

بر اساس  ای باشد.بسیار خسته کننده ةتواند تجربهای درس مید تکراری کالسـکند، و رونمی

بی انگیزگی 2،(GCE, DFID, VSO) عهـهای در حال توسده در کشورـمطالعات انجام شهای یافته

عدم ای، حرفه های محدود آموزش معلمان و توسعهها، غالباً بدلیل فرصتمعلمان، در این کشور

حمایت کافی از سوی مدیریت مدارس، تنزل جایگاه اجتماعی معلمان، دستمزد و تشویق مالی 

ین معلمان، و شرایط یگذاری پاتأثیر ی آموزشی مدارس، هاپی برنامهدر پائین، تغییرات مدوام و پی

 باشد.نامناسب زندگی و کاری می

که قصد ورود به  بخش در افرادی انگیزه های انجام شده در مورد عواملتعدادی از پژوهشاگرچه    

در  باشند، تصویری مثبت از انگیزه و رضایت شغلیو یا مشغول به تدریس می دارندرا معلمی  ةحرف

                                                           
1. Roth 
2. Autonomous Motivation 
3. Self-efficacy 

4. Bandura 

5. Teacher Training  

6. Global Campaign for Education (GCE, 2005); Department for International Development 

(DFID, 2007); the Voluntary Service Overseas (VSO, 2002). 
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دهند؛ با در نظر گرفتن افزایش جهانی میزان استعفای معلمان، را نشان می بافتارهای مختلف

ام کشورهای جهان تبدیل گشته است به موضوعی حیاتی و بسیار مهم در تم« معلم ةانگیز»

انند لمان، به مهمچنین، شواهد حاکی از آن است که افت انگیزه مع(. 2111و همکاران،  1)کیچینگ

 در ایران است.  یبسیاری از کشورهای در حال توسعه، یکی از مسائل و مشکالت مهم سیستم آموزش

ها، نهاد آموزش و پرورش،  ستره فعالیتترین وزارتخانه از نظر نیروی انسانی و گ عنوان بزرگ به

نیروی انسانی  مینأکه به سبب ت ،ترین و مؤثرترین نهاد اجتماعی کشور است ترین، با اهمیت پیچیده

اجتماعی و فرهنگی کشور  ،و توسعه اقتصادی در رشد ایها، نقش عمدهمتخصص و ماهر سایر بخش

نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری  سند راهبردی تحول در .(1355)فالحی، کند ایفا می

امین و بصیر در فرآیند تعلیم و تربیت  ةاسوکننده و  هدایت"عنوان  معلم به، از (1311) اسالمی ایران

که خود  ،شودیاد می "های نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی و مؤثرترین عنصر در تحقق مأموریت

همچنین، نیل به اهداف و  است. و تربیتی کشور موزشیدر سیستم آ معلم ةویژجایگاه  ةنشان دهند

عنوان  های ترسیم شده در اسناد کالن کشور بدون توجه جدی به بحث زبان انگلیسی بهافق

کارآمد  بررسی (.1311منیان، ؤنیا و مامکان پذیر نیست )کیانی، نویدیخارجی،  ترین زبان مهم

 هفت سال آموزش و یران، نشان می دهد که با وجودفرایند آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی ا

آموزان نه تنها در استفاده  اختصاص زمان و بودجه فراوان، نتایج مطلوب نبوده است و اکثریت دانش

قبولی  ةمرگردند؛ بلکه در امتحانات پایان ترم نیز موفق به اخذ ناز زبان انگلیسی کارآمد نمی

خرداد ماه  مره زبان انگلیسی سال سوم ریاضی، تجربی، و ادبیاتعنوان مثال میانگین ن هشوند. ب نمی

 این درس و میانگین کشوری 32/4، و 12/12، 41/12 ترتیب: ر استان کردسـتـان بهد 1317

که، بسیاری از  (. حال آن1317باشد )وزارت آموزش و پرورش، می 58/4، و 71/12، 51/13ترتیب:  به

سسات آموزش زبان انگلیسی، که تعداد آنها روز ؤهای مدر کالس ه،بر مدرس ، عالوهآموزان این دانش

 سیصد و نود و ششبرای مثال هم اکنون  .نمایندبـه روز در حال افزایش است، نیز شرکت می

هشتاد و یکصد و  ،در استان کردستان وجود دارد که از این تعداد انگلیسی سسه آموزش زبـانؤم

. این در حالی است که در این شهرستان دویست باشدنندج میس ستانسسه متعلق به شهرؤم چهار

نتایج حاصل از همچنین، (. 1317)وزارت آموزش و پرورش،  و چهل و نه دبیرستان وجود دارد

ها نیز مطلوب نبوده و نوعی شکست و بازگشت به تدریس زبان انگلیسی تخصصی در سطح دانشگاه

اصالح در این شرایط بغرنج و نامطلوب، . (1311مومنیان،  نیا و)کیانی، نویدی عقب را رقم زده است

طلبد و در آموزش را می ةگذاران حوزسیاست ةهای آموزش زبان انگلیسی در کشور توجه ویژبرنامه

بررسی  تواند نادیده گرفته شود. بنابراین،زشی نمیعنوان قلب سیستم آمو نقش معلمان بهاین میان، 

ان امری پر ساز در معلمان زبان انگلیسی در ایرمنفعل بخش و ل انگیزهدالیل ورود به حرفه، عوام

                                                           
1. Kitching 
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ترین نیرو در یاری به رها شدن از شرایط تلخ فعلی مؤثر، چراکه معلمان، اهمیت و ضروری است

 باشند. می

 

 ضرورت و اهداف پژوهش

ها نقش گروه شک معلمان در تعیین امیدها و انتظارات جامعه و به بار نشاندن تالش افراد و بدون

نگرش آنان به ابعاد مختلف نقش خود در فرایند به ثمررساندن  ة؛ احساس و شیوکنندمهمی ایفا می

و تعلیم و تربیت جوانان امروز برای زندگی در جهان فردا،  ،و گرفتن نتایج مطلوب از فرایند آموزش

ای میداند ( انگیزه را واژه2114) 1براون (.2113، )دینهام و اسکاتاز اهمیت فراوانی برخوردار است 

عنوان  به 2انگیزگیبی ةسازد. همچنین، واژموفقیت و یا شکست در هر کاری را توجیه می که عمالً

نقطه مقابل انگیزه بکار گرفتـه شده و به معنی نیروها و عوامل خارجی خاصی است که پایــه و 

کـن  نـجام را، سست و یا ریشـهاســاس یک قـصد و یا نیـت رفتاری و یا یک عمل در حال ا

میزان توانایی معلم در انگیزه  ( معتقد است که2111) 3(. آتکینسون2111نمایند )درنیه،  می

دارد. همچنـین، برناوس و همکاران  بستگی به میزان انگیزه خود معلمآموزان،  بخشیدن به دانش

ین متغیر، انگیـزه معلم است؛ به این ترکه مهم آموزان دریافتند با انگیزه دانش( در ارتباط 2111)

معنی کارگیری راهبرد انگیزشی بی هکل مفهوم ب ،مان، خودشان انگیزه نداشته باشنددلیل که اگر معل

آموزش و از آن جمله و  تعلیم و تربیتدر  «انگیزه معلم»خواهد بود. این نکته، نشانگر اهمیت 

 باشد.می یادگیری زبان

و  فراوانـی دارنـد  تـأثیر  آمـوزان   در موفقیت دانـش  معلمان ،سیستم آموزشی ستون اصلیعنوان  به    

فرایند یادگیری است که ارتباط نزدیکی با انگیزه فراگیـران   ترین فاکتورها درمؤثریکی از آنان  ةانگیز

در آمـوزش  « انگیزه معلـم » در حالی است که نای (.2111، 7و عوامل بافتاری دارد )درنیه و یوشیودا

بـر   انگیـزه،  ةدر حـوز  و اکثر مطالعات انجام شـده  نادیده گرفته شده است بخشی است که 8ومزبان د

های  با چالـش 2غیرانگلیسی زبان ، معلمانعالوه هب(. 2111است )درنیه، انجام گرفته آموزان  روی زبان

 عمــدتاً  صـورت بخــش   گردنـد و مطالعـه و پژوهـش این گـروه از معـلمـان، به رو میـمضاعفی روبـه

 (.2111، 4اشای باقـی مانـده اسـت )آورا و مدیناشـناختـه
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2. Demotivation 
3. Atkinson 
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زبـان  دالیل و انگیزه پیوستن معلمان معرفی  شناسایی و حاضر میتواند با مطالعاتی مانند پژوهش    

والن آموزشـی و  ؤ، بـه مسـ  آنـان  در سازبخش و یا منفعل به این حرفه و عوامل انگیزه انگلیسی ایرانی

رفـع  و معلمـان  تـرین  شایسـته و نگهـداری  کارگیری  انتخاب و بهدر جهت  ،ان این حوزهگذار سیاست

هـای  بـا الهـام گـرفتن از تیـوری    بـه ایـن منظـور،     یاری کند. ،انگیزه شدن آنانالت و عوامل بیمشک

یـافتن  هـدف پـژوهش حاضـر    ، «انگیزه معلـم »در رابطه با  های انجام گرفتهپژوهشانگیزش کاری و 

 سـاز منفعـل /بررسی عوامل انگیزه بخش معلمی، ةالیل برای انتخاب، ماندن و یا ترک حرفترین د مهم

هـای دیگـر و ارائـه    آنهـا بـا تحقیقـات مشـابه در کشـور      ةو مقایسـ  در معلمان زبان انگلیسی ایرانی،

 راهکارهای مناسب است. 

 

 های پژوهشپرسش
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 پژوهش شناسی روش

، مقایسـه، تحلیـل و   دهـی  ، بـرای توصـیف، سـازمان   1، از تجزیه و تحلیل محتواپژوهش کیفیدر این 

معلمـان  بـا   3هـای کیفـی  رسشنامهو پ 2ی نیمه ساختمندهامصاحبه های کیفی حاصل ازداده تفسیر

قابـل   هـای نیازمنـد یافتـه  کیفـی   دقـت علمـی و اعتبـار پـژوهش     .ه استداستفاده ش ،کننده شرکت

: 1312، )طباطبـایی و همکـاران   "کنندگان باشد بیانگر تجربیات واقعی مشارکت"است که  7اعتمادی

چنـد منبـع    انی کـه از ـزمـ  ژوهشهای این نـوع از پـ  یافته (2113) 8یبسونبه باور اوکانر و گ(. 227

توسـط بـیش از یـک    هـا  یافتـه  در صورتی که ،آنان 2و روایی بود خواهد رـباشد قابل اعتمادتمستقل 

افزایش دقت و اعتبـار علمـی   برای بنابراین،  .(47)ص.  د، ارتقا خواهد یافتقرار گیر ییدأتمورد  4ابزار

                                                           
1. Content analysis 

2. Semi-structured interview 
3. Qualitative survey  

4. Dependable 

5. O’Connor & Gibson 
6. Validity 

7.  Instrument  
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سـازی   مثلث". ه استها استفاده شدیل دادهآوری و تحل در جمع 1سازی از روش مثلثپژوهش حاضر 

ها برای ترسیم نتایج، در مورد آن چه حقیقـت را تشـکیل مـی دهـد،     به استفاده از منابع متعدد داده

هـای پـژوهش از   آوری داده جمع در ،منظور به این(. 228: 1312، )طباطبایی و همکاران "اشاره دارد

بیش از یـک   هادادهو تفسیر . همچنین، در تحلیل 2دکیفی استفاده ش ةدو روش مصاحبه و پرسشنام

    .3محقق شرکت داشتند

 

 رسیرمورد ب ةجامعه و نمون

و  نایراهای دولتی معلمان زبان انگلیسی شاغل در دبیرستان آماری تحقیق حاضر، شامل ةامعج

احیه ن 12در استان کردستان است که در معلمان زبان انگلیسی شاغل  شامل مورد بررسی ةنمون

گیـری مرد، بـه روش نمونه 3زن و  7فر از این معلمان، ن 4 باشند.آموزشی، مشغول به تدریس می

این افراد از معلمان پژوهش شرکت نمودند.  در بخش مصاحبه کیفیو هدفمند انتخـاب شـدند 

ف نواحی مختل در ،کافی ةموفق و با سابقه، مسلط به موضوع پژوهش و دارای توان بیان و تجرب

تدریس  ةو سابق میانگین سن. مشغول به تدریس بودند صورت استخدام رسمی و به موزشی استانآ

نفر دارای مدرک  7 نفر دارای مدرک کارشناسی، 2 از این افراد بود. سال 8/18و  34ترتیب  آنان به

تدریس در  بر تجربه نفر از این معلمان عالوه 7 بودند.دکتری نفر دارای مدرک  ارشد و یک کارشناسی

خدمت و دانشگاه تربیت معلم )فرهنگیان( را نیز  های ضمندبیرستان، تجربه تدریس در دوره

 داشتند. 

های ضمن کالسدر  کننده کیفی در بین معلمان زبان انگلیسی شرکت ةیک پرسشنام همچنین،    

ه اختیاری بود گویی به پرسشنام خپاس .توزیع گردید استان کردستان اداره آموزش و پرورش خدمت

 24زن و  38، نفر 22، معلم مشغول به خدمت در نواحی مختلف استان کردستان 111 از تعداد و

. گرفتدرصد انجام  21با میزان مشارکت تقریباً این بخش و  ه پاسخ دادندبه این پرسشنام مرد،

بود. سال  83سال و بیشترین سن  24سال، کمترین سن  83/31 کنندگان شرکتمیانگین سنی 

سال گزارش شد. از این  31و  8ال و کمترین و بیشترین سابقه س 21/14کاری  ةمیانگین سابق

ر دو دوره مشغول نفر در ه 3نفر در دوره متوسطه دوم و  31نفر در دوره متوسطه اول،  25معلمان 

زارش نفر انسانی گ 4 و نفر ریاضی، 18نفر تجربی،  33تحصیلی دبیرستان  ةرشت به تدریس بودند.

صورت  نفر به 2از این افراد التحصیالن دانشسراهای آموزش و پرورش بودند.  نفر نیز از فارغ 4شد. 

نفر از این معلمان دارای  2کار بودند. تعداد  صورت استخدام رسمی مشغول به نفر به 21قراردادی و 

ارشد و یا دارای  ینفر دانشجوی دوره کارشناس 23نفر دارای مدرک کارشناسی،  32مدرک کاردانی، 

                                                           
1. Triangulation 
2. Method triangulation 

3. Investigator triangulation 
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نفر  5از میان این معلمان ارشد، و یک نفر دانشجوی دوره دکتری گزارش شد.  مدرک کارشناسی

و  رانندگی و معامله ماشین(مانند ) ندداشتنیز و پرورش، شغل دیگری بر تدریس در آموزش  عالوه

های زبان انگلیسی در آموزشگاه ،آموزش و پرورش مدارس بر نفر از این معلمان عالوه 18تعداد 

نفر دارای مدرک  17نفر دارای مدرک آموزش زبان انگلیسی و  75از این افراد کردند. تدریس می

     زبان و ادبیات انگلیسی و یا زبان شناسی همگانی بودند.
 

 ابزار پژوهش

 مصاحبه. 1

ان انگلیسی معلمان زبتن از  هفتبود. با های این پژوهش مصاحبه دادهآوری  ابزار نخست جمع

های این مصاحبه یافته تهیة. در شدجام ان ،ساختمند -مصاحبه نیمه، با استفاده از هاییمصاحبه

، 1لوباوالو در بافتارهای گوناگون مدنظر قرار گرفت )« انگیزه معلم» ةهای قبلی در حوزپژوهش

مصاحبه کامالً  شرکت در(. 1118؛ یانگ، 2115وات و همکاران، ؛ 2111؛ کالسن و همکاران، 2112

کنندگان برای ضبط صدای آنان کسب اجازه شد. در طول مصاحبه، معلمان  اختیاری بود و از شرکت

 استفاده نمایند. )زبان مادری( مختار بودند از انگلیسی، فارسی و یا کردی

شد که خود را به طور خالصه معرفی در ابتدای هر مصاحبه، از شرکت کننده درخواست می    

های مقاطع و پایه تدریس، ة. این قسمت تقریباً شامل اطالعات اولیه مانند: سن، محل کار، سابقنماید

پاسخی بود که بتوان دالیل ورود به -مصاحبه بیشتر شامل سواالت باز ،بعد از آنتدریس شده بود. 

لمان بین رفتن انگیزه در مع حرفه و عوامل و تجربیات روزمره که باعث ایجاد انگیزه و یا از

 ةشرایط و چگونگی انتخاب حرفبه توصیف همچنین، معلمان شود را دریافت. کننده می شرکت

های روزانه و هفتگی خود ، یک روز کاری معمولی و فعالیتتدریس زبان انگلیسیانتخاب معلمی، 

  ضبط گردید.توسط پژوهشگر دقیقه به طول انجامید و  81تا  71هر مصاحبه تقریباً پرداختند. 

 پرسشنامه. 2

، انجام شده در «معلم ةانگیز»های پژوهشاساس در این پژوهش برشده استفاده  ةپرسشنام

(، و کالسن و 2111و همکاران ) 2ی(، کاسبگ2111)بافتارهای مختلف شامل: اسپیر و همکاران 

منظور  به( طراحی و آماده شد. این پرسشنامه شامل سه بخش بود که بخش نخست 2111همکاران )

ی معلمان حاضر در پژوهش شامل: جنس، سن، مدرک تحصیلی، ختآوری اطالعات جمعیت شنا معج

و شغل دوم  وضعیت استخدامی دبیرستان و دانشگاه،سابقه تدریس، محل تدریس، رشته تحصیلی 

تأثیر دالیل و عوامل  پی یافتنبود که در  3پاسخ-ال بازؤپنج سبخش دوم این پرسشنامه شامل  بود.

                                                           
1. Ololube 
2. Kassabgy 
3. Open-ended question 
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مؤثر عوامل انگیزه بخش و  عالقه قبل از ورود به این حرفه، معلمی، شغل مورد ةحرف انتخابگذار در 

لی در معلمان بود. بخش سوم انگیزه شدن و عدم رضایت شغ در رضایت شغلی، و عوامل بی

بود که به بررسی رضایت و فرسودگی شغلی معلمان  1پاسخ-ال بستهؤپرسشنامه شامل هفت س

پاسخ قرار  -االت بازؤسجدا و بعد از  ةذکر است که این بخش در یک صفح پرداخت. الزم به می

بخش االت ؤبرای پاسخ به سی نداشته باشد. تأثیراالت بخش دوم ؤداشت تا بر جواب معلمان به س

        یکی را انتخاب کنند. "مخالفم" و "موافقم" ةگزین دوکننده از بین  د تا معلمان شرکتسوم الزم بو

 

 پژوهش هایادهتحلیل د

در حین انجام این کار،  های ضبط شده بر روی کاغذ پیاده شد.ها ابتدا مصاحبهتحلیل دادهمنظور  به

این کار های اصلی و دسته بندی آنها نمود. مایهدرونسعی در تحلیل و یافتن الگوها و شگر هپژو

ی خطی نیست که به دنبال فرایند هاچرا که در تحقیق کیفی، تحلیل داده ،چندین بار تکرار شد

هنگام  بنابراین، (. 2117، 3میرینگاست ) 2چندبارهفرایندی بلکه  ها انجام گیرد،آوری داده جمع

ها و مایهدرونبرای شناسایی  از روش تحلیل محتوا گرها و بعد از آن، پژوهشسازی مصاحبه پیاده

 کیفی روشی است تجربی،توای حلیل محآوری شده استفاده کرد. ت های جمعالگوها در داده

های شتابزده )میرینگ، داوری ر ازبدو و گام، به های گامن تحلیلی محتوا و مدلتابع قوانی ،مند قاعده

2117.)  

عوامل ، و )بخش اول( دالیل ورود به حرفهبه  که ،هاپاسخ پرسشنامه -بازاالت ؤسهمچنین،     

 ، با استفاده از روش تحلیل محتواپرداخته استدر معلمان )بخش دوم( منفعل ساز /انگیزه بخش

 12اصلی و در بخش دوم  مایهدرون 11 ،اول بخش پس از تحلیل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

های مایهدرونت کنندگان در پژوهش براساس این شرک یهااستخراج شد. پاسخاصلی  مایهدرون

صورت درصدی  ها محاسبه و بهمایهدرونک از بسامد هر ی سپس، .یددبندی گر و دسته بررسیاصلی 

نوع  و درونی، گروه بیرونی سه ها بهمایهدرونبحث و گفتگو، این منظور  بهکل درآمد.  ةاز نمر

های اولیه، بدون ها و یافتهها، مصاحبهیید صحت یافتهأتمنظور  بهبندی شدند. سپس،  تقسیم دوستانه

در اختیار دو نفر از اساتید متخصص و آشنا به موضوع  نام و با در نظر گرفتن اخالق تحقیق،

     ییـد ایشـان واقع شد.أپژوهش، شاغل در دانشگاه فرهنگیان سنندج، قرار گرفت کـه مـورد ت

 

 
 

                                                           
1. Close-ended question 
2. Iterative process  
3. Mayring 
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 های پژوهشیافته

  ، ارائه خواهد شد.های پژوهشپرسشها، در ارتباط با در این بخش، یافته

 حرفه انتخاب دالیل الف.

در خاص، ممکن است  طور  بهکلی و معلمی زبان انگلیسی  طور معلمی به ةمختلف به حرف افرادورود 

شان داده شده ن 1همانگونه که در جدول  به دالیل متفاوتی صورت پذیرد.بافتارها و شرایط مختلف 

 دوستانه دالیل درونی و نوعو  علت اصلی پیوستن به حرفه ،درصد 21/45با است، دالیل بیرونی 

دهد که های پژوهش حاضر نشان می. یافتهقرار دارنددنبال آن  بهدرصد  35/2و  71/11تیب با تر به

گردد. از میان یکی از دالیل اصلی بی انگیزگی معلمان زبان انگلیسی در ایران به انتخاب حرفه برمی

این مورد  را دارد.باالترین رتبه  "خانوادهاقتصادی  فقرانه و هیدرآمد ما" ،دالیل بیرونی ورود به حرفه

 گونه بیان شده است: توسط یکی از معلمان شرکت کننده در مصاحبه این

از راهنمایی رفتم دانشسرا، چون استخدام ما قطعی بود و در صورت ادامه تحصیل، سوپاپ "    

شدم. شاید فقر اقتصادی خانواده تا حد اطمینان حقوق معلمی موجود بود و از سربازی هم معاف می

 "داشت.تأثیر دی زیا

ای نداشتم/ چاره"و  "ترس از بیکاری/ امنیت شغلی"از دالیل اصلی دیگر پیوستن به حرفه     

مشکل تواند بر اند. این میمل اصلی انتخاب معلمی گزارش شدهمین عاترتیب دومین و سو به "تقدیر

چند عامل  هیاشد. البته گاداللت داشته بدر دانشجویان  یکاف ةشناخت، عالقه و انگیز عدماشتغال و 

انتخاب این  کنندگان در پژوهش، ند تن از شرکتاند. چدر این تصمیم نقش داشتهصورت همزمان  به

   کنند:گونه بیان میحرفه را این

خودم نتوانستم پذیرفته شوم.  ةمورد عالق ةکم سن و سال بودم و تجربه کافی نداشتم و در رشت"    

ر کشور بسیار باالست. به خاطر تضمین کاری و ثبات مالی معلم شدم. به از طرفی آمار بیکاری د

 "چی.هیقول معروف، کاچی بهتر از 

خاطر اطمینان از  به پرستاری عالقه داشتم ولی در دانشگاه تربیت معلم پذیرش شدم و به"    

لتحصیلی نگران بودند و ا التحصیلی معلم شدم. البته خانواده از بیکاری بعد از فارغ اشتغال بعد از فارغ

ها بسیار مناسب گیری نقش داشتند. به نظر آنان، در جامعه ما، این شغل برای خانم در این تصمیم

  "است.

ورود به حرفه  مین عامل اصلی، با اختالفی اندک، پنج"دیگرانتأثیر اجبار خانواده و "همچنین     

یا  و واهران و برادران خود به این کار تشویقکنندگان توسط والدین یا خ باشد. تعدادی از شرکتمی

این مورد را تعدادی از معلمان اند. معلمان خود قرار گرفتهتأثیر تعدادی نیز تحت  ؛انداجبار شده

 اند: حاضر در پژوهش به این صورت بیان داشته
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و گونه شناختی راجع به مشاغل دیگر نداشتیم  هیچدر زمان ورود ما به دانشگاه چون "   

 "های ما بسیار سنتی بودند، ما را تشویق کردند که معلم شویم. خانواده

دادند که ام بود. پدرم دبیر بودند و ایشان ترجیح میخانوادهتأثیر معلم شدن من بیشتر تحت "    

 "من نیز این شغل را انتخاب کنم.

 "خواست من معلم شوم.معلم شدنم کامالً اجباری بود. مادرم می"    

، "معافیت از سربازی": های بیرونی ورود معلمان به این حرفه عبارتند ازسایر دالیل و انگیزه    

. الزم به ذکر است که استخدام "تعطیالت زیاد/ساعات کاری مناسب"و  "مناسب بودن برای بانوان"

ساعات انه، امنیت شغلی، بیمه درمانی و بازنشستگی، هیصورت رسمی و دائمی، حقوق ما در دولت به

محیط کاری از جمله مزایای  یالت بیشتر و امنیتکاری کمتر نسبت به سایر مشاغل دولتی، تعط

معلمی در ایران است که در بسیاری افراد ایجاد انگیزه کرده و آنان را به خود جذب  ةانتخاب حرف

خدمت سربازی  ه یابند ازهای تربیت معلم یا تربیت دبیر راکند. همچنین، افرادی که به دانشگاهمی

به ویژه در  ،ها و دانش آموزانشوند. مشکل اشتغال در بخش غیردولتی و نگرانی خانوادهمعاف می

از  های ممکن از دید بسیاریهای پس از آن، معلمی را به یکی از بهترین گزینهدوران جنگ و سال

ویژه در مناطق محروم و  به ها تبدیل کرده بود، که البته با رشد جمعیت و نرخ باالی بیکاریخانواده

 کمتر توسعه یافته این روند همچنان ادامه دارد. 
 

 : دالیل انتخاب حرفه در معلمان زبان انگلیسی ایرانی(1)جدول    

 رتبه  درصد  های اصلی )دالیل(مایهدرون  نوع انگیزه

  (Extrinsic. بیرونی )1

 ای نداشتم/ تقدیرچاره

 دیگرانتأثیر اجبار خانواده/ 

 انه/ فقر اقتصادی خانوادههیدرآمد ما

 ترس از بیکاری/امنیت شغلی در آینده

 تعطیالت زیاد/ساعات کاری مناسب

 مناسب بودن برای بانوان

 معافیت از سربازی

 

 

 

 

 

 

 

54/18 

21/18 

12/15 

13/18 

84/3 

28/7 

54/7 

 

 

 

 

 

 

 

3 

8 

1 

2 

1 

4 

2 

   21/87    1مجموع گروه 

  (Intrinsic. درونی )2
 عالقه به تدریس

 عالقه به زبان انگلیسی

 

 

42/18 

21/3 

 

 

7 

5 

   11/11    2مجموع گروه 

 11  37/2  کمک به جامعه /مفید بودن  (Altruistic. نوع دوستانه )3
 

 درصد 71/11دالیل درونی با اند. معلمان بدون انگیزه و عالقه به این حرفه وارد نشده ةالبته هم    

تعدادی از معلمان زبان انگلیسی حاضر در پژوهش برای  ةانگیز ،درصد 35/2ع دوستانه با و دالیل نو

 مینچهار)درصد  42/18با  "عالقه به تدریس". از این دالیل، است پیوستن به این حرفه بیان شده
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پیوستن به این شغل  از دالیل درونی)هشتمین عامل(  21/3با  "عالقه به زبان انگلیسی"و  (عامل

ورود دوستانه  از دالیل نوع)عامل دهم(  "کمک به جامعهو مفید بودن  " اند. همچنین،ارش شدهگز

  به حرفه در معلمان است.

. پدر ام ادا کنمدین خود را به جامعه خواستم از این طریقبه کار تدریس عالقه داشتم و نیز می"    

 "داشتند یکی از فرزندانشان معلم شود. اند و دوستو مادرم نیز برای معلمان احترام زیادی قائل

کردم شاید بتوانم که بهتر مطالب نداشتم. فکر می خوبی هایچون معلم ادبی نشود، حمل بر بی"    

دادند ناراحت بودم. یادگیری زبان نشستند و درس میها یک گوشه میرا آموزش دهم. از اینکه معلم

 "انگلیسی را نیز خیلی دوست داشتم.

اند اما عواملی باعث از بین رفتن دادی نیز با انگیزه و از روی عالقه این حرفه را انتخاب کردهتع    

  آنان شده است. ةانگیز

  ".نمانده است باقی معلم شدم چون عاشق شغل معلمی بودم اما در حال حاضر آن انگیزه برایم"    

م ولی اکنون پشیمانم. به فرزندانم توصیه با رتبه عالی و از روی عالقه این حرفه را انتخاب کرد"    

 "ام که به سراغ معلمی نروند.کرده

ازجمله از بین رفتن منزلت اجتماعی  و به سبب عوامل متعددبه کار این معلمان پس از شروع     

انگیزه هر چه بیشتر بیتبعیض و شرایط نامناسب کاری ، معلمی و دستمزد و حقوق پایین ةحرف

دانند و شرایط کاری و ها هنوز خود را مغبون و شکست خورده میز گذشت سالشده و حتی پس ا

 ،بسیاری از این معلمان برای تغییر شرایطکنند. معیشتی خود را با پزشکان و مهندسان مقایسه می

اخیر بسیار  هایپیوندند، که البته این گزینه نیز در سالداده و به آموزش عالی میرا ادامه تحصیل 

دانشگاه شده است این یکی از معلمانی که موفق به ادامه تحصیل و پیوستن به شده است.  دشوار

 کند: له را بیان میأگونه این مس

گونه نیست. من  دبیرستان ایندر استاد دانشگاه بودن بسیار خوب و مثبت است ولی معلمی "    

ولی کنکور این فرصت را از من آموز خوبی بودم و اولویت اول برایم پزشکی یا مهندسی بود  دانش

استقالل و از  معلمان اما تدریس آن را در دبیرستان خیر. ،گرفت. زبان انگلیسی را نیز دوست داشتم

آموزان خارج  باطی دانشضو بی ان یرفتارمشکالت ان و منزلت اجتماعی سابق برخوردار نیستند. ش

گیری . اندازهاست ها فرق کردهانوادهاست و تربیت در خاز حد انتظار است. همه معیارها مالی 

انگیزه به نظر من اکثر معلمان بی طور نبود. نها از روی پول و ماشین و خانه است. قبال ای ارزش

  "هستند و به کار خود باور ندارند.

آمار انگیزه بودن و میل به تغییر شغل در بسیاری از معلمان، جالب توجه اینکه با وجود بی ةنکت    

وضعیت نامطلوب بازار کار و  ةدهند تواند نشانعفا و ترک حرفه بسیار اندک است که این میاست

معلمی و سازمان آموزش و  ةحرف عبارت دیگر، ماندگاری از سر ناچاری در معلمان ایرانی باشد. به
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پرورش برای بسیاری از معلمان فقط در حد امرار معاش از اهمیت و احترام برخوردار است و 

های یکی از معلمان این له در گفتهأاین مس اس تعلق و تعهد در این افراد بسیار پایین است.احس

 گونه نمود یافته است:

با این شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی، انتخاب حرفه معلمی از روی ناچاری است. "    

کنند التحصیل می را فارغ های پولی ساالنه هزاران نفرهای آزاد و غیرانتفاعی و سایر دانشگاه دانشگاه

  ".زنندای چنگ میبه هر تخته پاره و ای برای جوانان نیستو چاره

درونی به این حرفه  ةدهد، بسیاری از معلمان بدون عالقه و انگیزپژوهش نشان میاین های یافته    

ه شدن و از دست دوستانه، در حال فرسود های درونی و نوعاند و تعدادی نیز با وجود انگیزهپیوسته

جدول دست آمده در بخش سوم پرسشنامه ) که اطالعات به گونه همانخود هستند.  ةدادن انگیز

درصد از معلمان حاضر در این پژوهش، تمایل به تغییر شغل دارند،  11/47دهد، نشان می( 2شماره 

ن تمایل به درصد آنا 85/42کنند، و اوقات به ترک این حرفه فکر می ةدرصد از آنان گا 85

تواند حاکی از وجود مشکالت و عواملی باشد که بازنشستگی زود هنگام دارند؛ که این شواهد می

درصد از  81/27همچنین، . کثریت معلمان شده استباعث نارضایتی و فرسودگی شغلی ا

درصد معلمان رغبت و شوق کافی در  17/44، دانندکنندگان معلمی را شغلی استرس زا می شرکت

درصد از آنان، توانایی و تسلط معلمان بر زبان انگلیسی را کافی  13/11 و کاران خود سراغ ندارندهم

 هایناشی از آموزش تواندمی ، کهو خودکارآمدی پایین این عدم تسلطقق، به باور مح دانند کهنمی

بین رفتن  دالیل ایجاد استرس و ازترین یکی از مهم، باشدخدمت  ناکارآمد قبل از خدمت و ضمن

بین  ة(، رابط2111و همکاران ) 1به باور گرستن خودباوری در معلمان است.اعتماد به نفس و 

یک امر اثبات شده و مسلم است )به نقل از گاجاردو، معلمی  ةنارضایتی شغلی و قصد خروج از حرف

به ماندن در به عبارت دیگر هر چه فرد از شغل خود رضایت بیشتری داشته باشد، تمایل او  (.2111

 (.2111حرفه بیشتر است )گاجاردو، آن 

که مطالعات انجام شده در بافتارهای  حالی. دراین پژوهش بسیار حائز اهمیت است هاییافته    

 ةدهد که علل انتخاب حرفنشان می (2114 ،وات و ریچاردسون ؛2112توپکایا و آزتوسن، متفاوت )

های این پژوهش بیشتر درونی و نوع دوستانه است، یافته ه،معلمی، به ویژه در کشورهای توسعه یافت

دهد که انتخاب حرفه در معلمان زبان در ایران بیشتر حاصل فقر اقتصادی، انتخاب از سر نشان می

که عمدتاً در کشورهای  ،به هر حال، تعدادی دیگر از تحقیقاتدیگران است. تأثیر ناچاری و اجبار و 

 راهای این پژوهش (، یافته1118یانگ،  ؛2111همکاران،  و کالسناند )در حال توسعه انجام شده

 دهند. میقرار ید یأتمورد 

                                                           
1. Gersten 



111   بررسی انگیزه ورود به حرفه و عوامل مؤثر بر... 

 

 دارد.اندکی تأثیر  معلمی ةجنسیت معلمان در انتخاب حرفکه دهد ها نشان میتحلیل یافته    

 -یامنیت اجتماعی محیط کاری و استقالل مالی از مواردی است که، با توجه به شرایط اجتماع

عنوان  ها بهانتخاب حرفه از سوی تعدادی از بانوان حاضر در مصاحبه ةعنوان انگیز فرهنگی ایران، به

ولیت مالی مردان در خانواده و حقوق و ؤاند. همچنین، به سبب مسانگیزه انتخاب حرفه بیان شده

ا توصیف همزایای پایین معلمی، تعدادی از مردان حاضر در پژوهش این شغل را مناسب خانم

 (2114)وات و ریچاردسون  و (2112) توپکایا و آزتوسنانجام گرفته توسط های در پژوهشاند.  کرده

 .ه استتفاوتی در میان مردان و زنان حاضر در تحقیق گزارش نشدنیز، 
  

 ایرانی میل به ماندگاری، خود باوری و استرس در معلمان زبان انگلیسی(: 2)جدول 

 جواب )درصد(  الؤس

  . در صورت وجود فرصت شغلی بهتر، حاضر به تغییر شغل خود هستم.1
 11/47موافقم: 

 51/28مخالفم: 

  کنم.اوقات به ترک این حرفه فکر می هی. گا2
 85موافقم: 

 72مخالفم: 

  . اگر امکان داشته باشد، دوست دارم زودتر بازنشسته شوم.3
 85/42موافقم: 

 72/24مخالفم: 

  زا است. ای استرسعلمی حرفهم. به نظر من، 8
 81/27موافقم: 

 75/38مخالفم: 

  . به نظر من، اکثر معلمان زبان دارای رغبت و شوق کافی نیستند.2
 17/44موافقم: 

 52/22مخالفم: 

  . به نظر من، بسیاری از معلمان زبان توانایی و تسلط کافی بر زبان انگلیسی را ندارند.4
 13/11موافقم: 

 14/5مخالفم: 
 

 ساز / منفعل ب. عوامل انگیزه بخش

راج شد و عوامل استخ اصلی مایهدرون 12ها، دست آمده از پرسشنامه های بهپس از تحلیل داده

 از میان .(3)جدول  های اصلی قرار گرفتساز گزارش شده، در این گروهانگیزه بخش/منفعل

ساز گزارش  منفعل ،بیرونی و درونی ةیدبه هم تن مایهدرون 11 ،گزارش شدهاصلی  هایمایه درون

یا تم اصلی عامل  دوکه، تنها  قابل توجه این ةکند. نکتانگیزه معلمان را تهدید می است که شده

از  بخش عنوان عوامل انگیزه صورت مستقل، به ( بهآموزان و کمک به جامعه و دانش زبان انگلیسی)

ر، در واقع، شکایت از کمبود و یا عدم وجود دیگ ةاند؛ عوامل ذکر شدسوی معلمان گزارش شده

رفع و اصالح عواملی است که باعث تقاضای و یا  به نظر معلمان الزم و ضروری استعواملی است که 

دهد که های پژوهش حاضر نشان مییافته از بین رفتن انگیزه و ایجاد نارضایتی در آنان شده است.

، عوامل (1118؛ یانگ، 2112)گاجاردو،  ر حال توسعههای انجام شده در کشورهای دمانند پژوهش

نظریه سلسله مراتب  هایافته این انگیزه بخش در معلمان زبان انگلیسی ایرانی عمدتاً بیرونی است.
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 ةکه نیازهای ابتدایی و اولیمعتقد است  (1173کند. مزلو )می تصدیقرا  (1173) 1نیازهای مزلو

 بتوان در جهت برآورده کردنباید برآورده شود تا  (نیت شغلیو ام مسکن ،پوشاک )مانند: معلمان

به در معلمان ایجاد انگیزه کرد.  ،ایمانند خود باوری و دستیابی به اهداف حرفه ،نیازهای سطح باال

تواند رفع گردد، عوامل درونی بهتر می های اولیه و مشکالت محیطینیازکه  هنگامیعبارت دیگر، 

 (. 2111تشویق نماید )گاجاردو، تحریک و ای معلم را ر حرفهتالش، کارایی، و رفتا

انگیزه شدن  یترین عامل ب حقوق و مزایا مهمناکافی بودن ، (3پژوهش )جدول های براساس یافته    

لی در معلمان گزارش شده است. همچنین، از بین رفتن احترام و جایگاه و ایجاد نارضایتی شغ

ناشی از مشکالت مالی و معیشتی  خود ،به باور بسیاری از معلمان اجتماعی معلمان در جامعه، که

در ارتقای رسانه به باور معلمان، دولت و  است. معلمان ةآنان است، دومین عامل از بین رفتن انگیز

یکی از معلمان این مشکالت را این گونه اند. جایگاه اجتماعی معلمان نقش چندان مثبتی ایفا نکرده

  کند:بیان می

 بی مشکالت اقتصادی و معیشتی و معلمان مانند سابق از احترام و اعتماد برخوردار نیستند."    

و  برده بین از را آنان اعتبار و ارزش هادولتی و خانواده مسوالن سوی از معلمی شغل به احترامی

 ".ارندگذآموزان هم به معلمان احترام نمی حتی دانش
 

 ساز در معلمان زبان انگلیسی ایرانی منفعل: عوامل انگیزه بخش/ (3)جدول 

  های اصلی(عوامل )تم  نوع انگیزه
انگیزه بخش 

 ساز منفعلیا 
 رتبه  درصد 

 . بیرونی1

(Extrinsic) 

 

 

 حقوق و مزایا

 شرایط و محیط کاری

 منابع و امکانات آموزشی

 های اداری/آموزشیسیاست

 آموزان دانش

 و مدیریت، ارتباط و بازخورد دیگران )والدین

 همکاران(

 

 

 

 

 

 

 ساز منفعل

 ساز منفعل

 ساز/منفعل

 ساز منفعل

 ساز/منفعل

 ساز منفعل

 

 

 

 

 

 

42/13 

31/1 

32/5 

87/11 

12/1 

13/5 

 

1 

7 

4 

3 

8 

5 

   15/21      1مجموع گروه 

 . درونی2

(Intrinsic) 

 

 

 احترام، پرستیژ

 احساس استقالل

 زبان انگلیسی

 ایحرفه ةخودکارآمدی و توسع

 هاگذاری و رسانه قش و صدای معلم در سیاستن

 

 ساز منفعل

 ساز منفعل

 انگیزه بخش

 ساز منفعل

 ساز منفعل

 

 

 

 

 

57/12 

31/8 

72/8 

83/5 

21/8 

 

2 

11 

1 

2 

11 

   31/34      2مجموع گروه 

. نوع دوستانه 3

(Altruistic) 

 

 
 12  81/2  انگیزه بخش  آموزان کمک به جامعه و دانش

                                                           
1. Maslow 
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اختصاص های اداری/آموزشی است. سیاست ،عوامل مهم از بین رفتن انگیزه در معلمان از دیگر    

 بای آموزش متوسطه، عدم همخوانی سیستم ةساعت در هفته به درس زبان انگلیسی در دور 2تنها 

 و علمی های نادیده گرفتن توانایی ،اداری بندهای زدو و تبعیض زبان، وجود آموزش نوین های روش

 تدریس گرفتن و فاصله بازآموزی معلمان عدم معلمان، شغلی ارتقای و نیرو جذب هنگام در ای حرفه

 کالت مطرح شده است.جمله مشاز کنکور و زنی تست سمت آموزش از اهداف خود و رفتن آن به و

 کند: گونه یاد می های اداری/ آموزشی اینیکی از معلمان حاضر در مصاحبه از سیاست

ن تنها از روی آمار قبولی است که آن هم با یک سنجش و معیار نادرست صورت تشویق معلما"    

قبولی  ةآموزان نمر ، معلم موظف است تا به همه دانشنظر و دستور مدیر طبق ،گیرد. از طرفیمی

وپرورش رسمی شده و دیگر  های اول ورود به آموزش دهد. از طرف دیگر، معلمان در همان سال

 ندارد وجود درستی یبارزشیا سیستم بینند. بنابراین، چونه روز کردن خود نمینیازی به تغییر و ب

  "نیست. هم بد و خوب معلم بین تفاوتی پس

ایجاد نارضایتی شغلی در معلمان شرایط و محیط کاری از دیگر عوامل مهم از بین رفتن انگیزه و     

د است و سطح علمی آنان یکسان نیست؛ زیادر کالس آموزان  این معلمان، تعداد دانش ةاست. به گفت

ها، به ویژه در مناطق روستایی، کوچک و نامناسب است. همچنین، برای پر فضای آموزشی و کالس

بین شهر  هیکردن ساعات موظفی، بسیاری از معلمان مجبورند تا در بین مدارس مختلف، و حتی گا

گونه  های یکی از معلمان ایندر گفته این مشکالت تردد کنند. ،و روستا و یا چند روستای مختلف

 انعکاس یافته است: 

و آموزان  مشکل دیگر، تعداد زیاد دانش. انگیزه شدن معلمان کمبود وقت است عامل اصلی بی"    

است. بدتر از همه، وادار کردن معلمان  یکسان نبودن سطح آنان، به ویژه در مدارس حاشیه شهرها

 ".آموزان است انشد ةقبولی به هم ةبه دادن نمر

امکانات کافی، حتی در حد یک ضبط صوت یا تلویزیون، موجود نیست. من در پنج روستای "    

 "گیرند.کنم. آن هم با مبلغ ناچیزی که دبیران میمختلف تدریس می

آموزان وباال  دانش ةکردن هم وادار کردن معلمان از سوی مدیران بسیاری از مدارس برای قبول    

ملی است که بسیاری از معلمان به آن أقابل ت ةنمرات به هر قیمتی، نکتمیانگین مار قبولی و بردن آ

های جدی تواند عواقب و پیامدهای ناگوار و آسیبمند هستند. این امر میاشاره کرده و از آن گله

 فراوانی را برای نظام آموزشی کشور در پی داشته باشد.

 ؛2111 ،دینهام و اسکات) انگیزه معلم ةهای انجام شده در حوزکه بسیاری از پژوهش درحالی    

عنوان عامل اصلی ورود به حرفه و همچنین  ، از دانش آموزان به(2113، 1؛ گنگش2113تیاراچی، هی

آموزان یکی از  دهد که دانشهای پژوهش اخیر نشان میکنند، یافتهایجاد انگیزه در معلمان یاد می

                                                           
1. Ghenghesh 
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وجود انگیزه و عالقه  عدم یزه شدن و ایجاد نارضایتی در معلمان ایرانی هستند.انگ ترین عوامل بیمهم

ساس نیاز به مطالعه و یادگیری اح عدمو احترامی به معلمان،  آموزان، مشکالت رفتاری و بی در دانش

   :یکی از معلمانبراساس نظرات  جمله موارد گزارش شده از سوی معلمان است.از

و  ؛گیرندصورت کاربردی یاد نمی دانند که در مدرسه زبان انگلیسی را بهمی انآموز بیشتر دانش"    

و برای معلم هم  کننداحساس نیاز نمی مطمین هستند،، حتی بدون تالش، قبولی ةچون از نمر

  ".احترام قائل نیستند

است.  مشکالت مهم سیستم آموزشی ایراناز یکی دیگر  ،ای معلمانحرفه ةخودکارآمدی و توسع   

های قبل و ضمن خدمت، کنندگان در پژوهش، به سبب مناسب نبودن آموزش بسیاری از شرکت

، هابر اساس یافته. دانندزبان انگلیسی را به روز و کارآمد نمی دانش، تسلط و مهارت معلمان

این محتوای  . همچنین،گرددطور منظم برگزار نمی های آموزش ضمن خدمت و بازآموزی به دوره

کتب آموزشی، وقت اختصاص یافته، سطح دانش فراگیران  ماهیتها معموالً کاربردی نبوده و با رهدو

 :د. به باور یکی از معلمانهم خوانی ندار ،و امکانات مدارس

تدریس معلمان وجود ندارد و سطح مطالعه در معلمان پایین  ةارزشیابی و نظارت بر کار و شیو"    

های نوین آموزش زبان آشنا نیستند. ها و شیوهبه روز نیست و با نظریه است. دانش بسیاری از آنان

خاطر گرفتن  خدمت نیز از کیفیت الزم برخوردار نیست و معلمان صرفاً به های بازآموزی و ضمندوره

  "کنند.شرکت می هااین دورهدر  هیگوا

برگزاری آزمون و  ،رت دقیقخدمت، نظا های ضمنرسد با باال بردن سطح کیفی دورهبه نظر می    

ای معلمان یاری رساند و معیار بهتری برای ارتقای حرفه ةبتوان به توسع ،به شرط قبولی هیارائه گوا

ای در بسیاری از های ارتقای حرفهیکی از اهداف برنامه همچنین، فراهم آورد.معلمان شغلی 

 تهیهریزی آموزشی،  : مدیریت، برنامههای مختلف برای معلمان مانندولیتؤها، فراهم کردن مسکشور

های متفاوتی که از معلمان انتظار ولیتؤو تدوین مطالب درسی، و تربیت معلم است، تا با سپردن مس

گونه که درنیه  . اما همانردبگیرند، در آنان ایجاد انگیزه کرود در مراحل مختلف کاری به عهده می

 ها، برای معلمان بسیار محدود است.یسه با سایر حرفهها در مقاکند، این فرصت( گزارش می2111)

ساز در  منفعلاز دیگر عوامل  ،دیگرانمنفی از جانب و ارتباط و بازخورد  ،منابع و امکانات آموزشی    

و  است نامناسب آموزشی امکانات و هاکالس های پژوهش، محیطمعلمان است. براساس یافته

تباط همچنین، ارنیست.  موجود بیشتر مدارس انگلیسی در زبان آموزش برای کافی و الزم زاتهیتج

به گفته تعدادی از معلمان، مدیران و . سرد و نامناسب استمعلمان با مدیران، همکاران و والدین 

کاری  را ناشی از کم آموزان افت تحصیلی و مشکالت دانش با معلمان همکاری نداشته و والدین

و  فکری، هم با یکدیگر،معلمان زبان  همکاری و ارتباط اری از معلمان،دانند. به باور بسیمعلمان می

ها با معلمان و دادن بازخورد و ارتباط بیشتر سرگروه ،منظم اندیشی و بازآموزی برگزاری جلسات هم
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به باور  .بخش باشد بسیار مفید و انگیزه تواندمی های آنهادر جهت اصالح و بهبود مهارتمناسب 

 ةجد، کمبود امکانات و بومدارسغیرحمایتی در مدیریت  (، در فضای2111کاران )جانسون و هم

های نوین کارگیری شیوه هدرسی یکنواخت و مکانیکی، تالش معلمان برای ب ةکافی و یک برنام

 معلمان خواهد انجامید. ةس و ناامیدی و تضعیف روحیأیادگیری به ی

ز بین رفتن ایکی دیگر از عوامل اصلی  1الل معلموجود استق های پژوهش، عدمبراساس یافته    

از آزادی عمل  و معلمان زبان در انتخاب منابع تدریس نقشی ندارند است. انگیزه در معلمان

آموزان  معلم حتی بر آزمون و سنجش دانش" کنندگان در پژوهش شرکت ة. به گفتبرخوردار نیستند

معلم را وابسته به  ةبعد درونی انگیز( 2111وشیودا )این در حالی است که درنیه و ی ".کنترلی ندارد

و دارای بازخورد معلم، همراه با استقالل  ةدانند که در راستای عالقلذت بردن از فعالیتی معنادار می

  باشد.مناسب 

دیگر عوامل مهم  های آموزشی ازگذاری گیری و سیاست تصمیم معلمان در کم رنگ نقش    

ندرت فرصت دخالت در مدیریت مدارس و  معلمان به معلمان است. ةتن انگیزنارضایتی و از دست رف

های آموزشی سلسله مراتبی و یابند. آنان معموالً در سیستمای را میخانه های وزارتسیاست

های دیگر های محدودی برای مشارکت و پذیرفتن مسیولیتند و فرصتکنفعالیت میاستبدادی 

ندرت در  معلمان بهها و نیازهای دهد که دیدگاهها نشان مییافته. (2114، 2)بنل و آکیمپانگ دارند

بودن در  سهیمشود و این در حالی است که های آموزشی دیده میریزیو برنامه گذاریسیاست

های جهان، ی از کشوردر بسیار (.2111گاجاردو، مثبتی با انگیزه معلم دارد ) ةرابط ،گیری تصمیم

( 2112مایکلوا )که  طوری هبهای صنفی سعی در حل این مشکل دارند. ل اتحادیهمعلمان با تشکی

دهد. به باور های صنفی، رضایت شغلی معلمان را افزایش میمعتقد است که شرکت در کانون

ای کردن مشکالت و رسانهو  معلمان میان از والنؤمس سایر و وزیر انتصابتعدادی از معلمان، 

   .تواند به حل مشکالت و رضایت شغلی آنان یاری رساندان میمسائل مربوط به معلم

تعدادی از معلمان حاضر در پژوهش است. عالقه درونی در  انگیزه بخشاز دالیل  زبان انگلیسی    

تدریس باالی اجتماعی  منزلت و پرستیژ عنوان زبان علم و تکنولوژی، به یادگیری زبان انگلیسی به

ایجاد انگیزه در معلمان گزارش سسات و بازار کاری بهتر، از جمله دالیل مؤ زبان، و امکان تدریس در

شده است. همچنین، تعدادی از معلمان بر این باورند که معلمان زبان انگلیسی نسبت به سایر 

  آموزان برخوردارند. شمعلمان از احترام بیشتری در بین دان

                                                           
1. Teacher autonomy 
2. Bennell and Akyeampong 
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کمک به جامعه و " ژوهش بسیار اندک بود وهای پعوامل انگیزه بخش نوع دوستانه در داده    

در رتبه دوازدهم قرار گرفت. یکی از معلمان  درصد 81/2 ، تنها عامل گزارش شده، با"آموزان دانش

 گوید:خود سخن می ةگونه از انگیز این

ما حق دارند در  ةآموزان مستضعف روستا و والدینشان که بر هم فقط به خاطر تعدادی از دانش"    

 ".کنماحساس انگیزه میخود 

مشکالت تأثیر تحت  ،های دینی و فرهنگیهای انسانی و آموزهارزشهای پژوهش، یافتهاساس بر    

و جایگاه تعلیم و  در حال رنگ باختن استحتی در میان معلمان نیز مختلف اجتماعی و اقتصادی، 

 . یستاز آن اهمیت سابق برخوردار نتربیت و نقش معلمان در جامعه دیگر 

 

 پیشنهادهای کاربردی

توسط معلمان حاضر در پژوهش،  های عنوان شدهو پیشنهاد ، نیازهامشکالتدر این قسمت براساس 

  گردد.راهکارهایی در جهت رفع مشکالت و ایجاد انگیزه در معلمان زبان انگلیسی ارائه می

و های گزینش یارها و شیوهمند و شایسته با اصالح معنیروهای عالقه و نگهداری سعی در جذب. 1

  معلمانارتقای 

 التدریس و قراردادی ای معلمان حقایجاد امنیت شغلی بر ی معلمان وافزایش حقوق و مزایا. 2

 ملی ةو رسان ولؤاه اجتماعی از سوی نهادهای مستکریم معلمان و ارتقای جایگ. 3

 ها ت بر سطح کیفی کالسضمن خدمت و نظار های آموزشی منظمها و دورهارگاهبرگزاری ک. 7

اختصاص وقت بیشتر به آموزش  ن کتب درسی وتدوی گیری، تصمیم مشارکت دادن معلمان در. 8

 زبان انگلیسی در مدارس

 ویژه در مناطق محروم ، بهفراهم نمودن امکانات الزم برای آموزش زبان انگلیسی در مدارس دولتی. 2

 ، و نه براساس آمار قبولی و نمرات ساالری و شایسته تتشویق معلمان برتر براساس معیارهای درس. 4

ها  کارکنان سایر ارگان مندی از امتیازات و خدمات دولتی نسبت به رفع تبعیض از معلمان در بهره. 5

 و نهادها

 آموزان دانش تدریس و سنجش ةواد آموزشی، شیوم تهیةاستقالل بیشتر معلمان در فراهم نمودن . 1

و  آموزان دانشدخالت آنان در آمار قبولی و جلوگیری از  ر مدیران مدارسنظارت بیشتر ب. 11

 دستکاری نمرات 
 

 گیرینتیجهبحث و 

دهد که اکثریت معلمان زبان انگلیسی ایرانی بدون شناخت، عالقه و نتایج این پژوهش نشان می

های التحصیل رشته فارغاکثریت این معلمان، . اندانگیزه کافی و از سر ناچاری وارد این حرفه شده
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های پزشکی، مهندسی و حقوق در تجربی، ریاضی و علوم انسانی هستند که به قصد قبولی در رشته

 اند. لذا به دالیل مختلف مانندخود پذیرفته نشده مورد نظر ةو در رشتن سراسری شرکت کرده آزمو

شناخت،  و فرار از بیکاری، عدمثبات شغلی  پشتوانه مالی خانواده، شرایط نامطلوب اقتصادی و عدم

ها، و مناسب بودن محیط و معافیت از سربازی )در آقایان(، تعطیالت بیشتر نسبت به سایر حرفه

عامل هدایت  همچنین، کنکور سراسریاند. ها( به این حرفه تن دادهامنیت اجتماعی باال )در خانم

، توسعه نیافتگی و رسدنظر میبه  .ی استازجمله معلم ،های ناخواستهبسیاری از افراد به سمت شغل

مل اصلی انتخاب شغل معلمی واعیکی از های محروم، ویژه در استان مشکل اشتغال در کشور، به

نشان از نبود انگیزه و نارضایتی شغلی  و بازنشستگی حرفه ترک یا یل به تغییرامتی میزان باال. باشد

تعداد رو به آمار باالی بیکاری و  معلمی، ةشغلی حرفامنیت  به هر حال، با توجه به معلمان دارد.

 التحصیالن بیکار، اولویت معلمان ماندگاری حتی بدون انگیزه و عالقه است.  رشد فارغ

ترین عامل از بین رفتن ی نامناسب این حرفه، مهمحقوق و مزایاهای پژوهش اخیر، براساس یافته    

های اخیر، فشار مضاعفی بر این ویژه در سال و تورم، بهمشکالت اقتصادی  انگیزه در معلمان است.

از  تنزل بخشیده است.بیش از پیش،  ،جایگاه اجتماعی آنان راپذیر جامعه وارد آورده و  قشر آسیب

آموزشی، /اداری هایامکانات، سیاست و کاری، منابع محیط و شرایط دست دادن جایگاه اجتماعی،

روابط کاری مناسب با مدیران و همکاران از دیگر  فی و عدمنداشتن خودکارآمدی و استقالل کا

آموزان در  با این وجود، زبان انگلیسی و کمک به دانشعوامل از بین رفتن انگیزه در معلمان است. 

 کند. عدادی از معلمان ایجاد انگیزه میت

را به همراه عملکرد ضعیف دانش آموزان همیشه سرزنش و انتقادهای تند و شدید از معلمان     

نادیده گرفته شده است  که، شرایط نامناسب معیشتی و کاری معلمان تقریباً داشته است؛ حال آن

انگیزگی معلمان در سیستم آموزشی و  دهد بیهای پژوهش نشان مییافته (.2111، 1)تاناکا

ا گذاران آموزشی کشور ر های کشور مشکل بسیار مهمی است که توجه فوری سیاستدبیرستان

در معلمان، و مشکالت آموزشی و نارضایتی شغلی تشدید  تواند بهتوجه به این مهم می طلبد. عدم می

 گردد.  هیآموزان منت در دانش بیشتر یادگیری

   

 

 

 

 
 

                                                           
1.Tanaka 
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